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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1

มคอ.5
การรายงานผลการดาเนิ นการของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวทยาศาสตร์วระยวกต์ /
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่

1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
รหัสวิ ชา ELEC 2203 ชื่อรายวิ ชา ดิจติ อลอิเล็กทรอนิกส์ 2
2. รายวิ ชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิ ชานี้ (ถ้ามี)
ดิจติ อลอิเล็กทรอนิกส์ 1
3. อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบ อาจารย์ผส้ ู อนและกลุ่มเรียน (Section)
อาจารย์ผส้ ู อน อาจารย์ อภิชาติ หาจัตวรสั กลุ่มเรียน 101
4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่เปิ ดสอนรายวิ ชา
ภาคเรียนที่ 1/2556
5. สถานที่เรียน
อาคารอนวสรณ์เกษตร 10วี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชัวโมงการสอนจริ
่
งเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ

บบแหสัหรดอวรจงวนาฐ ้่่ 1 ่ทททบ ่ืัดอ ้ทอ่ืจรดอววบบบจทงฐจ่าัว
ทาัดัห
- ่ทททบ บบแหสัหรดอววรจัวนาฐ ้่่ 2
่ืัดอ ้ทอ่ืจรดอววบบบจทงฐจ่าัว
ทาัดัห
3 ่ทททบ -บบแหสัหรจดรดอวมาท่ิวบท็าซ์
้ทอรดอวงทมทา ่ิวบท็าซ์้ทอ่ืจรดอววบบบจ
ทงฐจ่าัวทาัดัห

จน.ชม.
จน.ชม.ที่ ได้ ระบุสาเหตุที่การสอนจริ งต่างจากแผน
แผนการสอน สอนจริ ง การสอนหากมีความแตกต่างเกิ น 25%
4
4
-

4

4

4

4

-

หัวข้อ

- ่ทททบ าัวจจา้่่รดอว อจม่ิ 4
วหัาห ้ทอรดอวทัดงจัหอริ ่วัฐ่ว์ รแ หา
บบแหสัห
- ่ทททบ -บบแหสัหาัวนัจดัห าจซท นทิ่ 5
นทจ่ นห้่่่ืัดอ้ทอทาาใรอทัด
ฐาัััร บาทฐ์
- ่ทททบ บบแหสัหาัวจจา้่่รดอวซท 6
วอรหวัทแท ้ทอรดอวหา่้่่่ืัดอ
- ่ทททบ 7าัวจจา้่่รดอวรดอวโม
โหฐว่ว่ิทมาท่ิารว่วว่จว์จอฐว่
ว่ิทมาท่ิารว่วว่จว์
- ่ทททบ าัวจจา้่่รดอววทบบจหรจจมาท 8
- ่ทททบ 9 ทฤใฎทาัวทาัดัหรจดวอ่่
นหืรแอรัมอาั้ทอาัววจัรดอวงิอิ่จท
ทาัดัหวป็ หนหืรแอรัมอาั
- ่ทททบ วอาใัาัวนัจดัหรจด 11รดอว
้ปทดฐาัััรวอนรืัด จหัท็จา าป
วป็ หงิอิ่จท
- ่ทททบ วอาใัาัวนัจดัหรจด 11รดอว
้ปทดฐาัััรวอนรืัด งิอิ่จท าปวป็ ห
จหัท็จา
- ่ทททบ 12าัวโปว้าวมรจจมาททดนห
าจซทงิอิ่จทททบฐัมัวรโปว้าวมรจจมาท
างจ

.

จน.ชม.
จน.ชม.ที่ ได้ ระบุสาเหตุที่การสอนจริ งต่างจากแผน
แผนการสอน สอนจริ ง การสอนหากมีความแตกต่างเกิ น 25%
4
4
-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4
4

4
4

-

4

4

-

4

4

-

12

12

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่ สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)

นัยสาคัญของหัวข้อที่ สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

-

-

-

3. ประสิ ทธิ ผลของวิ ธีสอนที่ทาให้เกิ ดผลการเรียนรู้ตามที่ ระบุในรายละเอียดของรายวิ ชา
ผลการเรียนรู้

วิ ธีสอนที่ ระบุในรายละเอียดรายวิ ชา

ประสิ ทธิ ผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข

1. ควณธรรม
จริยธรรม

1 ่ววแัแบวจจมแา่ารจแืัดาวรท วอาใั
อัารืัรฐัววนุ่าัวร์นหโทาปา ออุ่หา
2 าาันหงนนจหาา วอาใันั่ารจแืัดททบ
วาทบแรรจจด
3 ่ท่ัทฐมมุ่ิ
4 าาันหงวอว่ทแ่ รจจ่าดอา่นหรจด
วัแริััหทแวบบบจนัจวป็ ห้หรทัดนหาัว
่าดอา่นัจวอนรืัดววท แห



ใช้เวลานานในการวิเคราะห์
ข้อเสนอแนะ
ค ว บ คว ม ว ร ะ เ ด็ น เ นื้ อ ห า ที่ มี
ความสาคัญ ตรงวระเด็น

2. ความรู้

1 ่ววแัแบวจจมแา่ารจแืัด
2 ทดปฏิ่่า ิ่ัมน่ดัห
3 าัววอาใัโงแนัจปาันั ้ทอโอวดดัห
Problem base learning ้ทอ Student
Center วหจหผาวจ วท แหวป็ หวาหแ์าทัด



นักศึกษาบางคนอาจไม่กล้าทีจ่ ะเข้า
มาซักถามจนเว็ นสาเหตวทาให้เ กิด
ความคาดเคลื่อนในการค้นหาข้อมูล
ที่ ถู ก ต้ อ งในการน ามาน าเสนอ
วิธีแ ก้ไ ข โดยการเข้า ไวควย กัย นศ.
ก่อนจะหมดเวลาในการส่งงาน

ผลการเรียนรู้

วิ ธีสอนที่ ระบุในรายละเอียดรายวิ ชา

ประสิ ทธิ ผล
มี

3. ทักษะทางวญั ญา 1 กาหนดให้มกี ารจัดทาโครงงาน

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบวคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ



ขนาดเล็กทีม่ กี ารนาสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการ
บรรยายไววระยวกต์ใช้งาน
2 สัมมนากลว่มย่อยเพื่อจาลองวญั หาที่
เกิดขึน้
1 อางาิอาววมาทุืมนหาัวอางทาัโอวดดัห 
รหังวท็า
2 มจ่นมัแดัหวัแาทุืม ้ทอวัแุ่ออท
วัืห วบบบจทาัาัวอจหอรจั นัอรัมาจัรทาแั
รจดวทอโหโทแทนห่ืัดปวอวทว นห
ปา ออุ่หา นวบ จ หาัวฐหจ่ทอรัมททบวาทบแรรจจด
าา่วัแริัั
3 าัวหาัวฐหจวัแดัห
1 มจ่นมัแดัหนนจวอาใัอจหอรจังจรแ
่หวจด อัา website ฐบบ จาัวฐจห elearning ้ทอทาัวัแดัห โงแวหจหาัวหาั
่ารวทร นวบ จมทฐริ่ิจัจ ดจิด อัา้นทืดททบมั
รจจมาทททบหืัวับบ จรบจ
2 หาัวฐหจโงแนัจวาป้่่้ทอ
วทอโหโทแทททบวนมัอฐม



ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
การสะท้อ นความคิด เห็น อาจารย์
ผู้ส อนต้ อ งควบคว ม เวลาให้ เ ว็ น ไว
ตามแผนการสอน

ใช้เวลาในการวิจารณ์นานเกินไว
ข้อเสนอแนะ
อาจารย์ผสู้ อนสรวววระเด็นให้กระชับ
ชัดเจนเร็วยิง่ ขึน้

-

4. ข้อเสนอการดาเนิ นการเพื่อปรับปรุงวิ ธีสอน
วรับวรวงควณภาพเนื้อหาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ โดยวรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์วจั จวบนั ที่
เกิดขึน้

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิ ชา
1 จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2 คน
2 จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้ นสุดภาคการศึกษา
1 คน
3 จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
1 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จานวน
A
1
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
1
5. ปัจจัยที่ทาให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
-

คิ ดเป็ นร้อยละ
50
50

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมิ นที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิ ชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิ น
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
-

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิ ธีการประเมิ นผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การทางานกลว่มและผลงานกลว่ม
เนื่องจากในรายวิชานี้ได้มนี ักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพียง
คนเดียว จึงไม่สามารถพิจารณาการให้คะแนนในเรือ่ งการ
ทางานกลว่มแต่ได้มกี ารมมอบหมายงานและสังเกตวจาการ
รับผิดชอบแทน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
วิ ธีการทวนสอบ
สรุปผล
นาผลการวระเมินเสนอต่อคณะกรรมฯ
คณะกรรมการฯ ให้วระเมินการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
อย่างแท้จริงด้วย
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนิ นการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่ งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
อววกรณ์ทใ่ี ช้ในการเรียนการสอนเกิดการชารวด
บ่อยครัง้
2. ประเด็นด้านการบริ หารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริ หารและองค์กร(ถ้ามี)
-

นักศึกษาไม่สามารถทาผลการทดลองได้ถูกต้องตามหลัก
ทฤษฏี

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
-

หมวดที่ 5 การประเมิ นรายวิ ชา
1. ผลการประเมิ นรายวิ ชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิ พากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิ นโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผส้ ู อนต่ อผลการประเมิ นตามข้อ 1.1
-

2. ผลการประเมิ นรายวิ ชาโดยวิ ธีอื่น
2.1 ข้อวิ พากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิ นโดยวิ ธีอื่น
ในการอภิวรายกลว่ม นักศึกษามีส่วนร่วมไม่ทวถึ
ั ่ งทวกคน
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผส้ ู อนต่ อผลการประเมิ นตามข้อ 2.1
อาจารย์กากับควบควมให้มกี ารหมวนเวียน เวลีย่ นกันในโอกาสต่อไว

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้ าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิ ชาครัง้ ที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ผลการดาเนิ นการ
ปี การศึกษาที่ ผา่ นมา
2. การดาเนิ นการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิ ชา
วระชวมอาจารย์ผสู้ อน เพื่อรับทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการวระเมินภาคการศึกษาทีผ่ ่านมา
ตลอดจนถึงแผนการดาเนินการในภาคการศึกษาต่อไว

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้อเสนอ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

จัดเตรียมเอกสารที่เ กี่ยวข้อ งไว้ใ ห้เ พียงพอ ก่อนเวิดสอนอย่างน้อย 1
และเหมาะสมกับสถานการณ์
สัวดาห์

ผูร้ บั ผิดชอบ
อาจารย์ อภิชาติ หาจัตวรสั

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชา ต่ ออาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร
ควรวรับวรวงเครือ่ งมือ สื่อการสอนให้มวี ระสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ

ชื่ออาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชา
ลงชื่อ _______________________________ วันทีร่ ายงาน _____1 พฤศจิกายน 2556_________
อาจารย์ อภิชาติ หาจัตวรสั
ชื่ออาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร

ลงชื่อ ________

วันทีร่ บั รายงาน _____1 พฤศจิกายน 2556_________

